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Instruktion för kommundirektören i Burlövs kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2020-04-14, § 55

Denna instruktion är ett komplement till de regleringar för kommundirektören som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning, nämndernas reglementen, kommunstyrelsens delegationsordning
och attestordning samt kommundirektörens anställningsavtal.

Övergripande uppdrag
Kommundirektörens ska som utgångspunkt i sitt uppdrag ha siktet inställt på såväl dagens som
morgondagens medborgare och medarbetare för att möta en värld i ständig förändring.
Kommundirektören ska, utifrån kommunens vision, mål, ekonomiska förutsättningar och värdegrund, skapa förutsättningar i organisationen, på ett övergripande plan, för att ge en god välfärd till
medborgaren i Burlövs kommun.
Vidare är kommundirektörens uppdrag att verka för att Burlövs kommun och dess koncern utvecklas i samklang och är aktörer i tiden.
Kommundirektörens uppdrag innefattar att, i samverkan med kommunstyrelsens ordförande, vara
en representant och förebild och företräda kommunen i övergripande strategiska frågor med externa intressenter.
Kommundirektörens uppdrag bygger i ovan delar på samverkan, öppenhet och bra dialog såväl
internt som externt.

Anställning
Kommundirektören är kommunens högste verkställande tjänsteman och utses av kommunstyrelsen som är dennes uppdragsgivare. Kommundirektörens utvecklings- och lönesamtal hålls med
kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen är arbetsmiljöansvarig för kommundirektörens
anställning.

Kommunkoncernen
Kommundirektören ska kunna fullgöra uppdraget som verkställande direktör för Skärfläckan.
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan de kommunala bolagens verkställande
direktörer och kommunens förvaltningschefer för att nå lämpliga samordnings- och synergieffekter
i kommunkoncernen.
Kommundirektören och verkställande direktören i Skärfläckan (om dessa är olika personer) bör
delta vid anställningsärenden av nya verkställande direktörer i de kommunala bolagen. Detta inkluderar även frågan om anställningsvillkor.

BURLÖVS KOMMUN

KS/2020:205-022

Kommunstyrelsen
Kommundirektören ansvarar gentemot styrelsen för beredning och verkställighet inom styrelsens
ansvarsområde. Verkställigheten sker bland annat genom att kommundirektören säkerställer att
det, om så behövs, finns styrdokument eller liknande och att dessa aktualitetsprövas.
Kommundirektören har rätt att närvara och yttra sig på möten med kommunstyrelsen och dess
utskott. Kommundirektören har då även har rätt att delta i överläggningarna samt att göra en anteckning till protokollet.
Kommundirektören bistår kommunstyrelsen i dess ansvar för uppsiktsplikten. Som en del i genomförandet av uppsiktsplikten håller kommundirektören kommunstyrelsen löpande underrättad om
relevant information om nämnder och kommunala bolag.
Kommundirektören ansvarar för genomförandet av kommunstyrelsens internkontroll.

Förvaltningsorganisationen
Kommundirektören ansvarar för att styra och leda förvaltningsorganisationen. Kommundirektören
är ytterst ansvarig för den samlade förvaltningsorganisationen och ska verka för att verksamheten
drivs och utvecklas i enlighet med vision, mål, ekonomiska förutsättningar och värdegrund. Kommundirektören är förvaltningschefernas chef, och innehar rätt att ge dem uppdrag. Kommundirektören är därmed även samordnare av större uppdrag som beslutas i andra nämnder än kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar därmed för att anställa och vid behov avsluta anställningar
för förvaltningscheferna. Vid anställning av förvaltningschefer ska samråd ske med berörd nämnds
presidium. I kommundirektörens ansvar ligger även att säkerställa att förvaltningscheferna beaktar
kommunövergripande frågor och perspektiv.
Vidare är kommundirektören är chef för kommunledningsförvaltningen och ska verka för att verksamheten drivs och utvecklas i enlighet med vision, mål, ekonomiska förutsättningar och värdegrund. Kommundirektören har som chef för förvaltningen det övergripande ansvaret för förvaltningens personal och budget. Kommundirektören har rätt att utse biträdande förvaltningschef för
att fullgöra de löpande uppgifterna på kommunledningsförvaltningen.

Krisledning
Kommundirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisledning på kommunen och ansvarar för ledning av denna vid kris eller särskild händelse. Ansvaret innefattar att vara föredragande för krisledningsnämnden.
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